Nieuwsbrief november, december 2021 en januari 2022.
Hallo dames,
Op onze bestuursvergadering kregen we, mede door verse inbreng van de nieuwe
bestuursleden Aly en Jossy, nieuwe ideeën.
Natuurlijk zijn we niet blind voor de wereld om ons heen. Maar we kunnen, als het moet,
ons zo weer aanpassen. Dat heeft het verleden wel laten zien.
Onder voorbehoud kan ik het volgende melden:
Handwerken op de derde woensdag van de maand bij Nel, Prinsendijk 11.
Jullie zijn woensdag 17 november welkom van 13.30 uur tot 16.00 uur. Neem je
handwerkje mee. Ook als je niet handwerkt ben je welkom voor een kopje koffie/thee en
een praatje.
Filmmiddag in Drenthehuis op donderdag 2 december: titel April, May en June,
Nederlandse dramafilm uit 2019 geregisseerd door Will Koopman . In de hoofdrollen Linda
de Mol, Elise Schaap, Tjitske Reidinga. Aanvang 14.30 uur.
Wandelen, 6 december .Nader bericht volgt.
Kerstdiner op woensdag 15 december in restaurant de Schelde in Colijnsplaat.
Begin december sturen wij een keuzemenu rond. Tegelijkertijd met de opgave kunt U dan
Uw keuze kenbaar maken.
Kerstworkshop maandag 20 december in 2 sessies van 12 leden, in de ochtend van half
10 tot half 12, in de middag van half 2 tot half 4. Aanmelden vóór 14 december bij Nel met
opgeven van voorkeur voor ochtend of middag, nadere instructies volgen dan.
Nieuwjaarswandeling op 10 januari vanuit het Drenthehuis; er is een korte en een lange
wandeling,
We vertrekken vanuit het Drenthehuis om 14.30; bij terugkomst staat ons een heerlijke kop
snert te wachten. Opgeven voor 3 januari bij Nel, nel_timmerman@hotmail.com of
0657583378
Het was Jossy opgevallen dat er veel van onze leden schilderen of op een andere manier
creatief bezig zijn. Zij opperde het idee te inventariseren wie dat zijn en dan dmv van bijv
een workshop elkaar te inspireren. Opgave kan via pvandrunen@zeelandnet.nl

Neem ook geregeld een kijkje op onze website http://vrouwenvannoordbeveland.nl
Deze wordt met zorg actueel gehouden door Hilda Venema,onze webmaster.
Als afsluiting nog het volgende:
De dorpshuizen op Noord-Beveland zijn verplicht om de QR-code/vaccinatiebewijs te
checken samen met je identiteitsbewijs.
Graag tot ziens bij onze aktiviteiten en blijf gezond,
Namens het bestuur,
Heleen Janssen-Prins, secretaris VvN Noord-Beveland

